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1. Complete as lacunas corretamente: Segundo a Constituição 
Federal de 1988, as condutas e atividades consideradas lesivas 
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções ____________ e administrativas, 
independentemente da obrigação de _________ os danos 
causados. 
a) Penais / reparar. 
b) Penais / investigar. 
c) Preventivas / reparar. 
d) Preventivas / investigar. 

 

2. Segundo a Constituição Federal de 1988, a floresta amazônica 
brasileira, a mata atlântica, a serra do mar, o pantanal mato-
grossense e a zona costeira são patrimônio: 
a) Municipal. 
b) Estadual. 
c) Nacional. 
d) Internacional. 

 

3. Segundo a Constituição Federal de 1988, às usinas que operam 
com reator nuclear, deverão ter: 
a) Sua localização definida pela empresa contratada pelo 

serviço. 
b) Sua localização definida em lei municipal, sem o que não 

poderão ser instaladas. 
c) Sua localização definida em lei estadual, sem o que não 

poderão ser instaladas. 
d) Sua localização definida em lei federal, sem o que não 

poderão ser instaladas. 
 

4. As finalidades da Comissão de Políticas de Desenvolvimento 
Sustentável CPDS são: 

I. Propor à Câmara de Políticas dos Recursos Naturais 
estratégias, instrumentos e recomendações voltados para o 
desenvolvimento sustentável do País. 

II. Coordenar e acompanhar a implementação e as revisões 
periódicas da Agenda 21 Brasileira. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

5. A lei nº 9.795/99 de Política Nacional de Educação entende por 
educação ambiental: 
a) Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

b) Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade. 

c) Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente. 

d) Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 
 
 
 

6. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a lei nº 9.795/99, as 
atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental 
devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação 
escolar, por meio das seguintes linhas de atuação inter-
relacionadas: 
a) Capacitação de recursos humanos. 
b) Desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações. 
c) Vistorias intercaladas dos meios de produção. 
d) Produção e divulgação de material educativo. 

 

7. Segundo a lei nº 9.795/99, a educação ambiental deve englobar 
instituições de ensino públicas e privadas, desta forma inclui-se: 

I. Educação básica. 
II. Ensino fundamental. 

III. Educação profissional. 
Dos itens acima: 
a) Apenas I e II estão corretos. 
b) Apenas II e III estão corretos. 
c) Apenas I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 

 

8. O clima tropical pode ser subdividido, exceto em: 
a) Clima tropical semiárido 
b) Clima tropical seco. 
c) Clima tropical de monção. 
d) Clima tropical de altitude. 

 

9. Presente na região sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do 
Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caracteriza-se por 
verões quentes e úmidos e invernos frios e secos. Chove muito 
nos meses de novembro à março. O índice pluviométrico anual é 
de, aproximadamente, 2000 mm. As temperaturas médias ficam 
em torno de 20º C. Recebe influência, principalmente no inverno, 
das massas de ar frias vindas da Antártida. Trata-se de: 
a) Clima Mediterrâneo. 
b) Clima semi-árido. 
c) Clima Subtropical. 
d) Clima Temperado. 

 

10. São considerados crimes contra a fauna, de acordo com a lei nº 
9.605/98 matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da 
fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida 
permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou 
em desacordo com a obtida. Caso isso ocorra à pena ao infrator 
será: 
a) Multa. 
b) Detenção de seis meses. 
c) Detenção de um ano. 
d) Detenção de seis meses a um ano, e multa. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta. Não é crime o abate de animal, 
quando realizado: 
a) Em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou 

de sua família. 
b) Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação 

predatória ou destruidora de animais, desde que legal e 
expressamente autorizado pela autoridade competente. 

c) Por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo 
órgão competente. 

d) Para conseguir renda em caso de necessidade. 
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12. A política nacional de recursos hídricos baseia-se nos seguintes 
fundamentos:  

I. A água é um bem de domínio privado. 
II. A água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor 

econômico. 
III. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 
animais. 

Dos itens acima, apenas: 
a) I está correto. 
b) II está correto. 
c) III está correto. 
d) I e III estão corretos. 

 

13. A unidade de conservação, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, educação ambiental, manejo e extensão florestal, 
desenvolvimento institucional, controle ambiental, 
aproveitamento econômico racional e sustentável da flora e fauna 
nativas, serão consideradas prioritárias as aplicações de recursos 
financeiros tratada na lei nº 7.797 do: 
a) Fundo Orçamentário do Meio Ambiente. 
b) Fundo Monetário do Meio Ambiente. 
c) Fundo Nacional do Meio Ambiente. 
d) Fundo Assistencial do Meio Ambiente. 

 

14. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: 
a) Reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário 

uma indicação de seu real valor. 
b) Não incentivar a racionalização do uso da água. 
c) Obter recursos financeiros para o financiamento dos 

programas e intervenções contemplados nos planos de 
recursos da flora. 

d) A centralização da obtenção e produção de dados e 
informações de novos recursos. 

 

15. A Agência Nacional de Águas ANA, é uma entidade: 
a) Federal. 
b) Estadual. 
c) Municipal. 
d) Filantrópica. 

 

16. São estados que constituem a floresta amazônica: 
a) O Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e 

as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados 
de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do 
Estado do Maranhão. 

b) O Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato 
Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos 
Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o 
W, do Estado do Maranhão. 

c) O Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia e Mato Grosso e as 
regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados de 
Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do 
Estado do Maranhão. 

d) O Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso 
e as regiões situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados 
de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do 
Estado do Maranhão. 

 
 
 
 
 
 
 

17. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 
respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem 
submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do 
IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 
modificadoras do meio ambiente, tais como. Exceto: 

I. Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos. 
II. Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 

rolamento. 
III. Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Apenas I e II estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 

 

18. Complete as lacunas corretamente. O Fundo Nacional de Meio 
Ambiente, tem como objetivo desenvolver projetos que visem ao 
uso racional e _____________ de recursos naturais, incluindo a 
manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental 
no sentido de elevar a qualidade de vida da população 
__________. 
a) Monitorado / brasileira. 
b) Monitorado / mundial. 
c) Sustentável / brasileira. 
d) Sustentável / mundial. 

 

19. A PPA 2004/07 trata exatamente sobre: 
a) Orientação estratégica de governo, um Brasil para todos: 

crescimento sustentável, emprego e inclusão social. 
b) Orientação estratégica de governo, um Brasil para todos: 

emprego e inclusão social. 
c) Orientação estratégica, emprego e inclusão social. 
d) Orientação estratégica de governo, um Brasil para todos. 

 

20. A PPA 2004/07 visou:  
I. Inaugurar um modelo de desenvolvimento de longo prazo. 

II. Inaugurar um modelo de desenvolvimento de curto prazo. 
Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

21. Complete as lacunas corretamente. A responsabilidade na gestão 
fiscal pressupõe a ação planejada e _______________, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 
das contas ___________, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de 
despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas 
consolidada e mobiliária, operações de ______________, 
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e 
inscrição em restos a pagar. 
a) Transparente / privadas / débito.  
b) Transparente / privadas / crédito. 
c) Transparente / pública / débito. 
d) Transparente / públicas / crédito. 
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22. O projeto de lei orçamentária anual é elaborado de forma 
compatível com o: 
a) Plano plurianual, e com as normas da Lei complementar nº 

101. 
b) Plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com 

as normas da Lei complementar nº 101. 
c) Plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias. 
d) Plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com 

as normas da Lei complementar nº 184. 
 

23. Não compete ao CONAMA: 
a) Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios 

para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluídoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado 
pelo IBAMA. 

b) Determinar, quando julgar necessário, a realização de 
estudos das alternativas e das possíveis conseqüências 
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando 
aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a 
entidades privadas, as informações indispensáveis para 
apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos 
relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa 
degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas 
patrimônio nacional. 

c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades 
pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse 
para a proteção da União.  

d) Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle 
e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas 
ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os 
hídricos. 

 

24. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio 
ambiente, visando: 
a) A outras iniciativas que propiciem a degradação dos usos dos 

recursos ambientais. 
b) À fabricação de equipamentos poluidores 
c) O desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos 

tecnológicos destinados a aumentar a degradação da 
qualidade ambiental. 

d) O desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos 
tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade 
ambiental. 

 

25. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e 
permissões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental 
são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do: 
a) Sistema Municipal do Meio Ambiente. 
b) Sistema Estadual do Meio Ambiente. 
c) Sistema Nacional do Meio Ambiente. 
d) Sistema Internacional do Meio Ambiente. 

 

26.  Na lei nº10. 165/00 fica instituída a Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental – TCFA, para controle e fiscalização das 
atividades: 
a) Somente poluidoras. 
b) Somente potencialmente poluidoras. 
c) Somente utilizadoras de recursos naturais. 
d) Potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 

naturais. 
 
 
 
 
 

27. O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de 
março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano 
anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA, para o fim de 
colaborar com os procedimentos: 
a) De fiscalização e punição. 
b) De controle e punição. 
c) De punição. 
d) De controle e fiscalização. 

 

28. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à 
fiscalização, pagará a taxa de TCFA relativamente a apenas uma 
delas, pelo valor: 

I. Mais elevado. 
II. Menos elevado. 

Dos itens acima: 
a) Apenas I está correto. 
b) Apenas II está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

29. Entende-se por educação ambiental não-formal as: 
a) Ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 

individualidade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e que não visam à participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente. 

b) Ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 
coletividade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e que não visam à participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente. 

c) Ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 
coletividade sobre as questões ambientais e à sua 
organização e participação na defesa da qualidade do meio 
ambiente. 

d) Ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da 
individualidade sobre as questões educacionais e à sua 
organização e que não visam à participação na defesa da 
qualidade do meio ambiente. 

 

30. Assinale a alternativa incorreta. O Poder Público, em níveis 
federal, estadual e municipal, incentivará: 
a) A difusão, por intermédio dos meios de comunicação de 

massa, em espaços nobres, de programas e campanhas 
educativas, e de informações acerca de temas relacionados 
ao meio ambiente. 

b) A sensibilização da sociedade para a importância das 
unidades de conservação. 

c) A sensibilização ambiental das populações tradicionais 
ligadas às unidades de conservação. 

d) A participação somente de empresas privadas no 
desenvolvimento de programas de educação ambiental em 
parceria com a escola, a universidade e as organizações não 
governamentais. 

 

31. Complete as lacunas abaixo de acordo com a norma da culta da 
língua: 
Após o ________ do vendedor, meu tio está ________ em 
vingança. 

 
a) Deslise – obcecado. 
b) Deslize – obsecado. 
c) Deslize – obcecado. 
d) Deslise – obsecado. 
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32. Acerca da utilização do acento indicador de crase, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. As crianças atravessaram o rio à nado. 
II. Às vezes me dá uma vontade de dançar. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

33. Há erro de flexão em: 
a) Havia três escrivães na sala de espera. 
b) No filme, diferentemente dos quadrinhos, aparecem só três 

vilãos. 
c) Os atores dessa peça são dois anões. 
d) Naquele rochedo é possível ver falcãos voando. 

 

34. Aponte a alternativa em que NÃO há conotação: 
a) O Sol nasceu muito cedo ontem. 
b) Aquele homem tem um coração de pedra! 
c) Os braços de três cadeiras vieram quebrados. 
d) As crianças têm aula de música na escola. 

 

35. O termo em destaque na oração abaixo se classifica 
sintaticamente como: 
A menina machucou-se com o estilete. 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 

 

36. Segundo a norma culta, o pronome em destaque está empregado 
incorretamente em: 
a) Nada preocupa-me tanto. 
b) Deus me livre! 
c) Quero-lhe muito bem. 
d) Isto o aborreceu muito. 

 

37. Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância verbal: 
a) São vinte e dois de abril. 
b) Deve haver várias razões para ela ter essa atitude. 
c) Sara ou Paula será a ganhadora da bolsa de estudos. 
d) Era cinco horas da tarde quando nos encontramos. 

 

38. Aponte a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) Esse creme é inferior ao que uso. 
b) A invasão de propriedade é proibida. 
c) Ela analisou longas monografias e livros estrangeiros. 
d) Haja visto que ele ganhou o campeonato. 

 

39. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal: 
a) Você ainda não assistiu a essa peça? 
b) O ministro não atendeu o paciente. 
c) Ele atingiu ao sucesso. 
d) Você torce por que time? 

 

40. Acerca da concordância nominal, analise as afirmativas abaixo: 
I. Ele disse durante o discurso: - Muito obrigado mamãe. 

II. Na feira comprei meia melancia e alguns limões. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

41. Sou favorável à sua proposta organizacional. O termo em 
destaque se classifica como: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento nominal. 
d) Agente da passiva. 

 

42. Há tempos o Oriente Médio é uma região conflituosa, envolvendo 
divergências por vários motivos. Desta forma, aponte o 
acontecimento contemporâneo que vem gerando instabilidade na 
região:  
a) A ocupação do Kuwait pelo Irã. 
b) A saída das tropas russas do Iraque. 
c) A ocupação da Líbia por Israel. 
d) O desenvolvimento do programa nuclear do Irã. 

 

43. Em 2000, Estados Unidos e China firmaram um acordo para 
incentivar investimentos de empresas norte-americanas no 
território chinês. Porém, o acordo gerou protesto devido:  
a) Ao receio da União Europeia em perder oportunidades de 

comércio com a China.   
b) Aos países da América do Sul questionarem os privilégios 

oferecidos aos Estados Unidos na China. 
c) Aos trabalhadores chineses adotarem uma postura anti 

norte-americana. 
d) Ao medo dos trabalhadores dos Estados Unidos de perder 

postos de trabalho.  
 

44. Qual é o número total de poltronas de um teatro, sabendo que em 
uma sessão havia 134 poltronas desocupadas e que as poltronas 
ocupadas correspondiam a terça parte do total de poltronas desse 
teatro? 
a) 197. 
b) 186. 
c) 201. 
d) 246. 

 
45. Cinco homens trabalhando 12 horas por dia constroem 9.000 m de 

uma estrada em 18 dias. Quantas horas de trabalho por dia serão 
necessários para construir 6.000 m de estrada em 8 dias, sendo 
que contrataram mais 10 homens? 
a) 8 h/d. 
b) 9 h/d. 
c) 10 h/d. 
d) 6 h/d. 

 

46. Marcando-se, sobre uma reta real, os pontos correspondentes às 

raízes da equação:  
  
  

    , obtém-se um segmento cujo 

comprimento mede, em centímetros: 
a) 4. 
b) 3. 
c) 2. 
d) 1. 

 
47. Numa loja de revenda de pássaros 25% são sabiás, 40% são 

pintassilgos, 20% rouxinóis e ainda há 45 colibris. Quantos 
pássaros há para vender nessa loja? 
a) 300. 
b) 250. 
c) 400. 
d) 150. 
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48. Uma geladeira sofre dois descontos sucessivos, o primeiro de 3% e 
o segundo de 5%. Que taxa única de desconto que daria o mesmo 
valor líquido? 
a) 9,95%. 
b) 6,25%. 
c) 8,75%. 
d) 7,85%. 

 
49. O volume de um paralelepípedo retângulo é 192 m³. Qual é a área 

total desse paralelepípedo, sabendo que suas dimensões são 
proporcionais aos números 2, 3 e 4? 
a) 548 m³. 
b) 180 m³. 
c) 208 m³. 
d) 360 m³. 

 
50. Se o dobro da idade de Isabel é igual ao quadrado de sua idade 

menos 288, quantos anos ela tem? 
a) 21. 
b) 17. 
c) 25. 
d) 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




